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Smiskenskrant 1 

30 september 2019 

Nieuws van juf Dominique 

Hallo allemaal, 
 
Met het einde van september is meteen ook het eerste smiskenskrantje   
opnieuw een feit. 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar bracht al vele leuke en actieve 
momenten met zich mee. Zo hield de lagere school reeds een gezamenlijke 
sportdag in de Lilse Bergen waarbij samenwerken in de kijker stond en 
namen ze deel aan onze jaarlijkse scholencross. 
 
Vorige week veroverden al onze kinderen voor 1 dagje de Smiskensstraat 
met hun steps, fietsen en nog zoveel meer tijdens de STRAP-dag. In de 
ochtend stond ik aan de grote poort om iedereen die te voet of met de fiets 
naar school kwam te belonen met een stempel. Met grote trots kon ik    
vaststellen dat zeker 80% van onze Smiskenstoppers deze stempel dubbel 
en dik verdiende! Op die manier werken we samen aan onze                   
verkeersveiligheid schoolomgeving, super! 
 
In de klassen werd er ook al hard gewerkt. De kinderen en de leerkrachten 
leerden elkaar kennen om er samen een geweldig jaar van te maken. De 
kinderen ontdekten de groter gemaakte lokalen en de leerkrachten         
bundelden hun krachten om de kinderen nog meer kansen op leren te           
kunnen geven. 
 
Onze wafelverkoop liep ook net ten einde en via deze weg wil ik alvast 
iedereen bedanken voor de inzet die werd vertoond. De verkoop was een 
groot succes en binnenkort horen jullie zeker en vast nog meer over onze 
aangekochte speelplaatsmaterialen. 
 
Verder wens ik jullie nog veel leesplezier doorheen onze Smiskenskrant. 
 
Warme groetjes 

 
Juf Dominique 
Directie 
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Nieuws uit K2A (juf Sarah en juf Sonja Leys) 

Feest in de rikkiklas. 
 

 

Tijdens de maand september hebben we in onze 
klas al twee jarige vrienden gehad. Armin en 
Milan zijn 4 jaar geworden. We hebben          
gezongen, gedanst, kaarsjes uitgeblazen en   
lekkere dingen gegeten voor hun verjaardag. 
Wat was dat fijn!  

  

Deze maand zijn we ook bezig geweest om   
onze nieuwe klas en nieuwe juf te leren kennen. 
Laatste 2 weken hebben we rond het thema 
kleuren gewerkt. En hebben we kleuren leren 
mengen. 

 

 

Heb jij ons gedichtje al gehoord? 

 

 

 

Hocus pocus met wat franje, 

Geel en rood dat wordt oranje. 

Hocus pocus met een zoen, 

Blauw en geel dat wordt groen. 

Hocus pocus met wat raars, 

Rood en blauw dat wordt paars. 

Hocus pocus met wat ijs, 

Zwart en wit dat wordt grijs. 

Hocus pocus pierlandoze, 

Rood en wit dat wordt roze. 
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Nieuws uit L2A ( juf Dorien en juf Kim) 

 
 

De leerlingen van L2A gingen op uitstap naar De Lilse Bergen.  
Ze mochten minigolf spelen, zandkastelen bouwen en deelnemen aan een leuk bosspel. 
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Nieuws uit de turnles (juf Geertje) 

Vorige week woensdag stond de scholenveldloop gepland. 
De kinderen van L2 en L3 namen na een fikse wandeling naar het stadspark plaats op de tribune en    
supporterden eerst luidkeels voor de andere groepen. 
Daarna hebben ze de ziel uit hun lijf gelopen en na 1km allemaal de finish bereikt! Allemaal blozende 
wangetjes... 
Iedereen kreeg een lekkere appel aangeboden en of het smaakte! 
Het werd een leuke en sportieve voormiddag!  
 
 
 
 

Nieuws uit de turnles kleuters (juf Fanny) 
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Nieuws uit ANTK (juf Sandra D.) 
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Nieuws uit L3A (juf Linda en juf Geertje) 

De kinderen van het derde leerjaar hebben er een sportieve maand op zitten. Begin dit schooljaar      
hadden we leukesportdag in de lilse bergen. Ook wandelden we 1 km om eens echt te voelen hoe ver dit 
was. We vertrokken aan onze klas. Om de 100 meter maakten we een stop. In totaal stopten we 10 keer 
en kwamen we uit bij het standbeeld in het Stadspark. Nu hebben we een goede referentiemaat voor de 
kilometer tijdens onze lessen wiskunde.  

Eind deze maand deden we ook mee aan de jaarlijkse scholenjogging. Iedereen deed zijn uiterste best. 
Knap hoor! 

     



SMISKENSKRANT 1  PAGINA  7 

 
Hallo allemaal, 
 
Er wordt weer hard gespeeld, gewerkt en geleerd bij de girafjes en de jullekes. Onze juffen maken soms 
de leukste bewegingsomlopen. Wanneer de juffen tiktak spelen, kijken we vol bewondering naar de 
voorstelling. We hebben deze week ook leren meten. Wie is de grootste en wie is de kleinste? Dat ging 
al heel goed. 
Tot de volgende keer!! 
Groetjes van de giraffenklas en de jullekesklas 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit 1KP en 1KA (juf Sandra VDE en juf Martien) 
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Het vijfde leerjaar is er meteen goed ingevlogen tijdens de maand september: 

     

                                                                        Sportdag Lilse Bergen 

 

                    

  Oriëntatieoefeningen in het stadspark                    speurwerk tijdens de les KIVA 

 

                                               

                                                  75 jaar bevrijding : militaire kolonne door Turnhout  

Nieuws uit 5A (juf Jill en juf Nathalie) 
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Het eerste leerjaar maakte een super-start! We leerden samen met Kim, Sim, Opa en Gekkie De Geit 
onze eerste letters lezen en schrijven en zijn nu helemaal klaar om hiermee woordjes te beginnen       
toveren. Daarnaast maken Wisse en Roefie Rups van ons de beste rekenaars. 

Maar gelukkig is er naast het leren van al die nieuwe dingen ook nog tijd voor sport, muziek, creativiteit 
en spel (zie foto’s). Via deze link vinden jullie het schrijflied dat we zingen voor elke les schrijven. 
Zing maar mee! https://www.youtube.com/watch?v=sNepSZH7TWo 

 

Het schrijflied - Li La Letters 
 
Refrein 
Ik schrijf li-la-letters zonder spi-spa-spetters 
netjes op de lijn, schrijven vind ik fijn! 
Zo schrijf ik li-la-letters zonder spi-spa-spetters 
netjes ... op de lijn. 
 
'k Pak mijn potlood op de juiste hoogte vast, 
met drie vingers, zodat het past 
tussen wijsvinger en duim, 
niet te strak en niet te ruim 
en mijn middelvinger steunt, 
zodat het potlood stevig leunt. 
 
Refrein 
 
Met mijn beide voeten stevig op de grond, 
 mijn rug is recht ... en dus niet rond. 
Mijn stoeltje heel goed aangeschoven, 
ogen niet te dicht erboven, 
schrijf ik en dat doe ik graag 
op mijn allermooist vandaag. 
 
Refrein 
 
Mijn onderarm leg ik elke keer 
rustig op mijn bankje neer. 
Mijn schrijfhand leg ik niet te stijf 
onder de lijn waar ik op schrijf. 
Mijn vrije hand, dat is niet gek 
houdt mijn blaadje op z'n plek. 
 
Refrein 
 
Kijk eens heel goed naar de richting van mijn blad. 
Het ligt schuin voor mij, zie je dat? 
Mijn blaadje ligt zoals het moet, 
een lege tafel, dat is goed. 
't Pijltje wijst naar mij toe 
dan maakt schrijven mij niet moe. 
 
Refrein (2x) 

 

Nieuws uit 1A (meester Jef en meester Nik) 



SMISKENSKRANT 1  PAGINA 10 

1,2,3,4 ...Tellen doen wij met plezier!  

10,9,8,7 … er viel al heel wat te beleven! 

 

Deze maand kregen we bezoek van professor Snorrebaard! Een slimme professor die ons met een  
proefje wilde tonen hoe je een regenboog maakt. Helaas ging het plots helemaal mis. Alle cijfers waren 
verdwenen, waardoor het proefje mislukte. Gelukkig had de assistente van de professor een idee. Samen 
met de kleuters gingen we op zoek naar cijfers in onze school.  

De hele week deden we dan ook super leuke spelletjes met deze cijfers.            

 

      

 

 

 

        

Nieuws uit K3A (juf Ann en juf Loes) 
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Nieuws uit 4A (juf Ilka en juf Laurien) 

Een leuke bende in het 4de leerjaar. 

Wat hebben we ons in het vierde leerjaar uitgeleefd op de sportdag in de Lilse Bergen. 

     

Ook hebben we genoten van de initiatie handbal die we hebben gekregen. 
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Nieuws uit 6A (juf Marijke en juf Mieke) 

Schrijver: Given Sjiem-Fat                                           Foto’s van : Juf Marijke 

 

Op 9 september gingen we oriëntatielopen in het stadspark. We kregen een chip die we moesten       
scannen. We kregen ook een kaart waarop stond in welke richting we moesten lopen. Dus het was echt 
een leuke dag.      

 

Op 12 september zijn wij met de fiets naar de Lilse Bergen gegaan. We hebben leuke activiteiten        
gedaan. We gingen op gocarts rijden en op vlotten varen. We hebben een hoogteparcours gedaan.       
We gingen ook heel veel spelen. 

  

  

Op 25 september gingen we lopen. We gingen eerst een kilometer joggen en daarna 400m sprinten.    
Onze slimme jongen Abubakr was eerste van onze klas en vierde van alle zesdes bij elkaar. We liepen 
tegen Sint-Victor en Vibo De Ring. Het was een hele leuke en sportieve dag. 
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Nieuws van de ouderraad 

Beste ouders, 

 

De zomervakantie is weeral voorbij en we kijken vooruit op een nieuw schooljaar. De ouderraad heeft 
zijn eerste vergadering gehouden en uitgekeken naar wat het nieuwe jaar ons zoal zal brengen. 

De ouderraad zal samen met een aantal ouders-vrijwilligers ervoor zorgen dat luizen geen welkome   
gasten zijn in de Smiskens en daarom na elk groot schoolverlof even doorheen de klassen gaan om te 
kijken of er ergens een luizen-tegenaanval nodig is. Als je ook van mening bent dat dit belangrijk is 
voor je kindjes en ons bij die controles wilt helpen, stuur dan gewoon een mailtje naar                        
Ouderraad-Smiskens@outlook.be en we zorgen ervoor dat de mensen van het luizenteam met jouw  
contact opnemen. 

Voor 2020 kruis alvast 7 maart in je agenda aan, want dan vindt ons traditioneel Smiskensontbijt plaats. 
De ouderraad zorgt ook voor de tombolaprijzen op het schoolfeest. Als je dus dingen hebt die je van de 
hand wilt doen of die je gekregen hebt en waarmee je niets kunt doen, denk dan aan onze tombola. De 
kleinste dingen kunnen soms onze kleinsten een allergroot plezier doen. Neem dan contact op met het 
secretariaat, ze zullen het nodige doen om je prijs aan de verantwoordelijke voor de tombola te geven. 

Er staan ons nog andere activiteiten te wachten en daarom zou de ouderraad graag een beroep doen op 
ouders die bij bepaalde activiteiten een handje kunnen toesteken, misschien ook omdat het hun hobby is. 
Zo zoekt de ouderraad een ouder of een grootouder, tante, oom … die graag filmpjes en foto’s maakt om 
de activiteiten van de ouderraad aan de andere ouders te kunnen tonen. Ben je echter bedreven in het 
schrijven van artikels voor het krantje of andere communicaties, dan ben je ook welkom om ons hierbij 
te helpen.  

Voor bijkomende informatie of om je hulp hierbij aan te bieden kan je steeds een mailtje sturen naar  
Ouderraad-Smiskens@outlook.be. 

Heb je anders nog dingen die je met de ouderraad wilt bespreken dan staan we steeds klaar om een luis-
terend oor te bieden. Je kan natuurlijk een mailtje sturen of ons ook aan de schoolpoort aanspreken.  
Aarzel ook niet om Eddy aan te spreken, dat is de persoon die op maandag, dinsdag en woensdag aan 
het einde van de school ervoor zorgt dat onze kindjes veilig de straat op kunnen. 

De ouderraad wenst jullie nog een succesvol nieuw schooljaar. 
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